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W HO£DZIE OFIAROM STANU WOJENNEGO

Wieœci œwidwiñskie 21.12.2009 r.

A jednak wyszli
W nocy z 12 na 13 grudnia mieszkañcy Po³czyna-Zdroju i okolic odpowiedzieli na apel, który zachêca³
do uczczenia osób internowanych i
represjonowanych w stanie wojennym. Pocz¹tkowo nie s¹dzi³em, ¿e
sprawa przybierze tak¹ formê, w której rzeczywiœcie wezm¹ udzia³ internowani i zaanga¿owani dzia³acze
pierwszej Solidarnoœci. Dziêki przypadkowemu spotkaniu i og³oszeniu
w Wieœciach œwidwiñskich, skontaktowa³ siê ze mn¹ pan Zygmunt
B¹k ze Œwidwina, internowany w
stanie wojennym w Wierzchowie.
Dziêki temu uczestnicy marszu,
g³ównie m³odzi ludzie, mogli spotkaæ siê i wys³uchaæ relacji œwiadka
tamtych wydarzeñ.
Zgodnie z za³o¿eniami - celem
marszu by³o upamiêtnienie ofiar stanu wojennego w Polsce.
Dla wielu ofiar represjonowanych w stanie wojennym i ich rodzin
noc wprowadzenia stanu wojennego
sta³a siê traumatycznym prze¿yciem.
Wyrwanie ze snu, aresztowanie,
podró¿ w nieznane, roz³¹ka z bliskimi.
Œwiadectwo pana Zygmunta
B¹ka wiernie odpowiada³o tym za³o¿eniom. Z³o¿y³ je tu¿ przed pó³noc¹
przy ognisku w Toporzyku, gdzie
dotarli zmêczeni marszem m³odzi ludzie. Ognisko przygotowa³a m³odzie¿ z Toporzyka - Bartosz Kempski
i £ukasz Liwarski i inni nieznani mi
mieszkañcy wioski.
Czas organizacji marszu mia³
umo¿liwiæ uczestnikom prze¿ycie
choæ w czêœci tego doœwiadczenia
poprzez ofiarê ze snu, marsz w trudnych warunkach pogodowych i inne
czêœci programu, jak np. czytane przez
megafon dowcipy z okresu stanu
wojennego. Mia³o to byæ spotkanie
pokolenia odchodz¹cego i wchodz¹cego w ¿ycie. Nawet pogoda przypomina³a w czêœci t¹ sprzed 28 lat, by³a
mroŸna noc, choæ bez œniegu.
W spotkaniu przy ognisku,
oprócz m³odzie¿y i wspomnianej
osoby internowanej, wziêli udzia³
równie¿ panowie Stanis³aw Skibiñski i Józef Kotkowski oraz redaktor
Wieœci z ¿on¹ i inne nieznane mi
wczeœniej osoby.
Po tej czêœci, w d³ugiej drodze powrotnej œcie¿k¹ rowerow¹, której nie
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sprosta³a w ca³oœci p³eæ piêkna, która
z Toporzyka samochodami wróci³a
do Po³czyna, pomaszerowali mê¿czyŸni i ch³opcy, którzy po godzinie
pierwszej w nocy dotarli z powrotem
do miasta. Przez ponad piêæ godzin
marszu uczestnicy pokonali ponad
25 km. Niektórzy z m³odych zachêceni tym doœwiadczeniem planuj¹ ko-

lejne eskapady sprawdzaj¹ce wytrzyma³oœæ w trudnych warunkach.
O potrzebie upamiêtnienia rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przekona³em siê w szkole, zadaj¹c
pytania o tê historiê. Musze potwierdziæ, ¿e obecni nastolatkowe
nie potrafi¹ wskazaæ daty stanu wojennego. Potwierdza³y to równie¿

prezentowane w telewizji sondy
uliczne przeprowadzane w ca³ym
kraju. Jestem przekonany, ¿e ¿ywa
lekcja historii, której doœwiadczyliœmy wspólnie mo¿e przyczyniæ siê
do tego, ¿e pamiêæ o stanie wojennym i jego ofiarach nie zaginie. A
jeœli nawet tak siê stanie, to pozostaje œwiadomoœæ, ¿e trwa we mnie i
œwiadkach tamtych wydarzeñ.
Bogus³aw Ogorza³ek
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Nabór do urzêdu

Ewelina Maksiak
w gruntach, Andrzej
Bulcewicz
w obronnoœci
(ŒWIDWIN) Burmistrz Jan
Owsiak poinformowa³ o wynikach
naboru na stanowiska w Urzêdzie
Miasta Œwidwin.
Na stanowisku do spraw gospodarki gruntami w Wydziale
Przedsiêbiorczoœci i Gospodarki
Nieruchomoœciami w urzêdzie zosta³a zatrudniona pani Ewelina
Maksiak ze Starego Przybys³awia
(gm. Œwidwin). Jak podano w uzasadnieniu, pani Maksiak posiada

„wysokie kwalifikacje teoretyczne
oraz wiedzê z zakresu funkcjonowania administracji samorz¹dowej
oraz dotycz¹c¹ zakresu czynnoœci
na stanowisku ds. gospodarki
gruntami”.
Kolejnym zatrudnionym jest
pan Andrzej Bulcewicz, który zaj¹³
stanowisko do spraw obronnoœci,
obrony cywilnej i zarz¹dzania kryzysowego w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Zarz¹dzania Kryzysowego.
(r)

Ukrad³ i sprzeda³ na z³om
Policjanci KPP w
Œwidwinie zatrzymali
19-latka, który dokona³
kradzie¿y ró¿nego rodzaju
przedmiotów metalowych i
nastêpnie sprzeda³ je do
punktu skupu z³omu..
Mê¿czyzna us³ysza³ zarzut
kradzie¿y, za który grozi do
5 lat pozbawienia wolnoœci.
Oficer dy¿urny œwidwiñskiej
Policji w godzinach popo³udniowych otrzyma³ zg³oszenie o znalezieniu przez mieszkañca gminy Œwidwin w jednym z punktów skupu
z³omu ró¿nego rodzaju przedmiotów metalowych, które na przestrzeni kilku ostatnich dni zginê³y

mu z posesji. Natychmiast na miejsce zosta³ skierowany patrol. Po
dokonanym sprawdzeniu okaza³o
siê, ¿e w miniony poniedzia³ek 19letni mieszkaniec jednej z pod œwidwiñskich miejscowoœci przywióz³
do sprzeda¿y rade³ka ci¹gnikowe,
felgi, s³upy metalowe itp., o ³¹cznej
wartoœci co najmniej 450 z³. Podczas
sprzeda¿y oœwiadczy³, ¿e przedmioty te stanowi¹ jego w³asnoœæ, w
zwi¹zku z czym zosta³y przyjête do
punktu skupu.
Policjanci udali siê do miejsca
zamieszkania 19-latka, gdzie go zatrzymali. Mê¿czyzna przyzna³ siê do
dokonanej kradzie¿y. Jak wyjaœni³
przedmioty te zabra³, gdy¿ myœla³,
¿e ju¿ s¹ nikomu nie potrzebne. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut
kradzie¿y, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)
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Za 300 tysiêcy ma powstaæ Centrum Aktywizacji
Zawodowej

Coraz wiêcej pieniêdzy
na programy i instytucje,
a pracy nie ma
(POWIAT) Ma powstaæ
kolejna instytucja do zwalczania bezrobocia – Centrum
Aktywizacji Zawodowej.
Jego uruchomienie ma kosztowaæ 300 tysiêcy z³otych.
Pieni¹dze zostan¹ wydane,
ale czy przybêdzie miejsc
pracy?
Na sesji 17 grudnia radni Rady
Powiatu Œwidwiñskiego udzielili
zgody staroœcie na z³o¿enie wniosku
o dofinansowanie utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Œwidwinie. Jego uruchomienie ma
kosztowaæ 300 tys. z³. 260 tys. ma
pochodziæ ze œrodków Funduszu
Pracy pozostaj¹cych w dyspozycji
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej,
zaœ 60 tys. z³ wy³o¿y Powiat.
Utworzenie CAZ polega³oby na
wydzieleniu pomieszczeñ w PUP i
oddzieleniu ich od stanowisk typowo administracyjnych. Otwarcie zaplanowano na po³owê marca 2010
roku.
W uzasadnieniu do uchwa³y
opiniuj¹cej wniosek starosty o pozyskanie pieniêdzy podano: „Kieruj¹c siê potrzeb¹ wiêkszego ni¿ dotychczas ukierunkowania dzia³alnoœci urzêdu pracy na realizacjê podstawowych us³ug rynku pracy, stosowania najefektywniejszych instrumentów i narzêdzi skierowanych na potrzeby osób bezrobotnych, udzielania skutecznej pomocy w uzyskaniu informacji o mo¿liwoœciach zatrudnienia lub przekwalifikowania zawodowego, a tak¿e
wzmocnienia prymatu dzia³añ aktywizuj¹cych nad pasywnymi, Powiatowy Urz¹d Pracy w Œwidwinie przy-

st¹pi³ do organizacji Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach swojej
struktury organizacyjnej. (…) Centrum Aktywizacji Zawodowej u³atwi
koncentracjê na potrzebach coraz
trudniejszych klientów oraz podejmowanie badziej zindywidualizowanych dzia³añ aktywizuj¹cych na ich
rzecz. Jednoczeœnie rozwi¹zanie to
wp³ynie na poprawê wizerunku urzêdu, jako instytucji, która jest zdolna
zaspokoiæ rosn¹ce potrzeby swoich
klientów”.
Pomimo wymyœlania coraz to
nowych programów i tworzenia instytucji do zwalczania bezrobocia
oraz wydatkowania ogromnych pieniêdzy bezrobocie roœnie. W paŸdzierniku 2008 r. wynosi³o w powiecie œwidwiñskim 20 procent. W paŸdzierniku tego roku wzros³o do 22,4
proc. Bez pracy pozostaje 3561
osób. Bezrobocie w województwie
wzros³o w ci¹gu roku z 12,2 do 15
procent. Co ciekawe, najwy¿szy
wzrost bezrobocia odnotowano w
Po³czynie-Zdroju, z 8,5 proc. w roku
ubieg³ym do 10,4 proc. w paŸdzierniku br. (wg wskaŸnika bezrobocia).
Wydaje siê, ¿e zamiast powo³ywaæ i finasowaæ nowe programy i
instytucje, warto by³oby zastanowiæ
siê najpierw nad skutecznoœci¹ dotychczasowych i z tych doœwiadczeñ wyci¹gaæ wnioski.
KAR
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Pok³osie konkursu „Kartka z pamiêtnika.
Walka z AIDS”

4 grudnia br., w sali widowiskowej w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury, odby³a siê konferencja z okazji
Œwiatowego DniaAIDS, której celem
by³o rozpowszechnienie wiedzy o
HIV/AIDS, jak równie¿ uœwiadomienie m³odych ludzi o ryzykownych
zachowaniach w kontekœcie chorób
przenoszonych drog¹ p³ciow¹.
G³ównym inicjatorem imprezy
by³a Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Œwidwinie.
Udzia³ w konferencji wziê³o 250
uczniów z powiatu œwidwiñskiego.
Spotkanie rozpoczê³a m³odzie¿ z
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. W³adys³awa Broniewskiego w
Œwidwinie, spektaklem o tematyce
HIV/AIDS, przygotowanym przez
pani¹ Monikê Fabianiak, z okazji
obchodów Œwiatowego Dnia AIDS.
Nastêpnie uczestnicy konferencji mieli okazjê wys³uchaæ wyk³adu
dr El¿biety Galiñskiej-Grucha³a z-cy
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie,
która od wielu lat prowadzi punkt
konsultacyjno-diagnostyczny ds.
HIV/AIDS w Koszalinie, na temat
profilaktyki zaka¿eñ HIV i zachorowañ na AIDS, w którym przedstawi³a
najnowsze dane epidemiologiczne,
w jaki sposób dochodzi do zaka¿enia, jak unikaæ ryzykownych zacho-

wañ, a tak¿e jak trudno pogodziæ siê
i ¿yæ z chorob¹ jak¹ jest AIDS.
Podczas konferencji zosta³y
og³oszone wyniki konkursu literackiego pod has³em „Kartka z pamiêtnika. Walka z AIDS”, organizowanego przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Œwidwinie. W konkursie udzia³ wziê³o 21
uczniów z piêciu szkó³ z powiatu
œwidwiñskiego: Publicznego Gimnazjum im. Miko³aja Kopernika w
Po³czynie-Zdroju, Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkó³ w R¹binie, Gimnazjum przy Zespole Szkó³
Publicznych im. Kardyna³a Ignacego Je¿a w Brze¿nie, Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych im. W³adys³awa Broniewskiego w Œwidwinie oraz
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Stanis³awa Staszica w Po³czynieZdroju.
Nagrodzeni zostali:
w kategorii gimnazjum: I miejsce
Natalia Fijo³ (Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju), II miejsce Aneta Wicka
(Gimnazjum przy Zespole Szkó³ w
R¹binie), III miejsce Katarzyna Kryszan (Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju). Wyró¿nienie: Martyna Preœ
(Gimnazjum przy Zespole Szkó³ Publicznych w Brze¿nie), Alicja Ardziejewska (Gimnazjum przy Zespole Szkó³ Publicznych w Brze¿-

SUKCES FILIPA
I PATRYCJI

Wyk³ad: dr El¿bieta
Galiñska-Grucha³a

nie), Joanna Kwiecieñ (Gimnazjum
przy Zespole Szkó³ w R¹binie);
w kategorii szko³y ponadgimnazjalne: I miejsce Magdalena Polañska (Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie), II miejsce Ilona
Olejnik (Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie-Zdroju), III
miejsce Ewelina Wilniewicz (Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Po³czynie-Zdroju). Wyró¿nienie:
Justyna £azarz (Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie) Micha³ Steciuk (Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie) Paulina
Nowowiejska (Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie).
Laureaci konkursu zostali nagro-

dzeni upominkami, których sponsorem by³o Starostwo Powiatowe w
Œwidwinie, Urz¹d Miasta Œwidwin,
Urz¹d Gminy Œwidwin oraz Pañstwowa Inspekcja Sanitarna w Œwidwinie.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Œwidwinie pragnie
podziêkowaæ uczestnikom za tak
liczne zainteresowanie konkursem
„Kartka z pamiêtnika. Walka z
AIDS”, jak równie¿ sponsorom i
wspó³realizatorom konferencji za
zaanga¿owanie w promowanie walki
z AIDS.
Marcelina Rolik, Oœwiata
Zdrowotna i Promocja Zdrowia
PSSE w Œwidwinie

Szopki w zamku
Œwidwiñski Oœrodek Kultury
zaprasza na otwarcie wystawy pokonkursowej „Betlejemska szopka
bo¿onarodzeniowa”. Zostan¹ na
niej zaprezentowane szopki wykonane przez dzieci i m³odzie¿ z powiatu œwidwiñskiego, a tak¿e szopka

przygotowana przez pracowników
ŒOK. Otwarcie po³¹czone z rozstrzygniêciem konkursu odbêdzie
siê w poniedzia³ek, 21 grudnia, o
godzinie 11., w salonie wystaw zamku. Wystawê mo¿na zwiedzaæ do
koñca stycznia 2010 roku.
(o)

PODZIÊKOWANIE

W tegorocznych kuratoryjnych
konkursach interdyscyplinarnych
z bardzo dobrej strony pokazali siê
uczniowie Szko³y Podstawowej nr
2
w Œwidwinie: Patrycja Szczepaniak, uczennica kl.6b oraz Filip
Wantoch - Rekowski z kl.6a. Oboje
zostali finalistami Konkursu Jêzyka Polskiego z Elementami Historii, a Filip tak¿e finalist¹ Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego.
Równie¿ wysoki poziom zaprezentowa³o dwoje kolejnych uczniów
startuj¹cych w konkursie humanistycznym: Ma³gosia Majka i Alan

Bagiñski. Uzyskali oni 30/40 punktów (75%).
Dla uczniów szkó³ podstawowych to najbardziej presti¿owe zawody sprawdzaj¹ce wiedzê. Udzia³ w
nich stanowi du¿e wyró¿nienie i
g³ówny cel dla uczniów zdolnych.
Konkursy interdyscyplinarne maja
charakter kilkustopniowy i przeprowadzone s¹ w formie testu. Finalistów wy³ania siê w drodze eliminacji
klasowych, ogólnoszkolnych, a nastêpnie rejonowych (powiatowych).
Serdecznie gratulujemy! Finalistom ¿yczymy powodzenia na etapie
wojewódzkim.

W imieniu swoim, kolegów, kole¿anek i Dyrekcji Teatru Polskiego w Szczecinie dziêkujemy Dyrekcji Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury - Zamek, za zaproszenie i serdeczne przyjêcie naszego
spektaklu p.t. „Œpiewnik domowy Jana Kaczmarka” z okazji 40.
Konkursu Poezji im. Jana Œpiewaka.
Wasz œwidwinianin ze Szczecina
Miros³aw Kupiec
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Zielone œwiat³o dla
Ziemia z upad³ej
inwestycji drogowej spó³ki „Polfarm”
w Po³czynie-Zdroju trafi do rolników!
Komunikat ANR

Zarz¹d Województwa
przyzna³ 8 grudnia br.
dofinansowanie dla
projektu „Przebudowa
przejœcia przez m. Po³czynZdrój w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 163”.
Wniosek by³ rozpatrywany w
trybie dotycz¹cym projektów systemowych w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Dzia³anie
2.1 Zintegrowany system transportowy Poddzia³anie 2.1.1 Regionalna
infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007 - 2013. Beneficjentem
projektu jest Województwo Zachodniopomorskie.
Uchwa³a Zarz¹du Województwa
zapala praktycznie zielone œwiat³o
dla tej inwestycji, gdy¿ jest to ostatni warunek wymagany przed wydaniem decyzji o dofinansowanie projektu i podpisaniem umowy z wykonawc¹ przebudowy.
Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 163 w miejscowoœci Po³czynZdrój obejmie odcinek oko³o 1,3 km
i prowadzona bêdzie w ca³oœci w
terenie zabudowanym. Pocz¹tek
przebudowy zlokalizowany jest na
skrzy¿owaniu z ulic¹ Œwierczewskiego, a koniec przebudowy przebudowywanej trasy znajduje siê na
skrzy¿owaniu z drog¹ w kierunku
Wa³cza i Czaplinka.
W ramach inwestycji wykonane
zostan¹ nastêpuj¹ce roboty:
- przebudowa ulicy drogi wojewódzkiej na d³ugoœci ok. 1,3 km, polegaj¹ca na regulacji ruchu pojazdów

z elementami spowolnienia ruchu;
- przebudowa 2 skrzy¿owañ drogowych na ronda (RONDO I - skrzy¿owanie ulic Koszaliñskiej, Wojska
Polskiego, Grunwaldzkiej i Œwierczewskiego; RONDO II - skrzy¿owanie ulic Warszawskiej, Solankowej i
Zdrojowej);
- wykonanie sygnalizacji œwietlnych na przebudowywanych skrzy¿owaniach;
- przebudowa oraz budowa ci¹gów pieszych wzd³u¿ przebudowywanego odcinka drogi w granicach
pasa drogowego;
- budowa azyli dla pieszych w
miejscach przejœæ dla pieszych;
- budowa miejsc postojowych
dla samochodów osobowych.
Przypominamy, ¿e nabór wniosków o dofinansowanie projektów w
trybie systemowym w ramach Osi
priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej zosta³ uruchomiony 29 grudnia 2008 r.
6 listopada 2009 r. Wnioskodawca
przed³o¿y³ wymagan¹ dokumentacjê
projektu „Przebudowa przejœcia
przez m. Po³czyn-Zdrój w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 163” w Wydziale
Wdra¿ania RPO Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wniosek przeszed³
z wynikiem pozytywnym procedurê
weryfikacyjn¹, zanim zosta³ przedstawiony Zarz¹dowi do akceptacji.
Przebudowê przejœcia przez Po³czyn-Zdrój, która jest ujêta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
prowadziæ bêdzie w imieniu beneficjenta Zachodniopomorski Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich. Wartoœæ ca³kowita projektu wynosi 7 212 561 z³, a
przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 5 409 420,75 z³. (wz)

Niech Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia
bêd¹ dla Was okazj¹
do spêdzenia mi³ych chwil
w gronie najbli¿szych,
w atmosferze pe³nej mi³oœci
i wzajemnej ¿yczliwoœci,
a w Nowym Roku
niech spe³ni¹ siê Wam marzenia i plany,
czego ¿yczy
Stowarzyszenie Rzemieœlników
Kupców i Handlowców w Œwidwinie

W œrodê, 16 grudnia 2009 r., dziêki skutecznym dzia³aniom Agencji
Nieruchomoœci Rolnych OT w
Szczecinie Filii w Koszalinie, przejête zosta³y do Zasobu W³asnoœci
Rolnej Skarbu Pañstwa grunty o
powierzchni 4 214 ha, bêd¹ce dotychczas w dzier¿awie upad³ej spó³ki „Polfarm” z siedzib¹ w Krosinie.
Nieruchomoœci te po³o¿one s¹
na terenie dwóch gmin powiatu œwidwiñskiego (S³awoborze i Œwidwin).
Na terenie gminy Œwidwin przejêto
grunty o powierzchni ogólnej 2 882
ha, a na terenie gminy S³awoborze o
powierzchni ogólnej 1 332 ha. Grunty wchodz¹ce w sk³ad nieruchomoœci charakteryzuj¹ siê dobr¹ bonitacj¹ i konfiguracj¹ terenu oraz

atrakcyjn¹ lokalizacj¹ wzglêdem
rynków zbytu.
W chwili obecnej w Agencji Nieruchomoœci Rolnych trwaj¹ prace
nad programem restrukturyzacji
przejêtego gospodarstwa, który ma
za zadanie okreœliæ kierunki rozdysponowania gruntów oraz stoj¹cych
na nich budynków. Podczas prac nad
programem g³ówny nacisk k³adziony
jest na zaspokojenie potrzeb miejscowych rolników, chc¹cych powiêkszyæ posiadane gospodarstwa.
Prace nad programem restrukturyzacji prowadzone s¹ we wspó³pracy z organizacjami rolniczymi i samorz¹dami lokalnymi.
Adam Poniewski
Dyrektor ANR OT w Szczecinie

Sesja Rady Miasta Œwidwin

Bud¿et na 2010, kredyt,
ceny wody i œmieci
(ŒWIDWIN) Ostatnia w tym
roku sesja Rady Miasta Œwidwin
odbêdzie siê 29 grudnia (wtorek), o
godz. 12., w sali urzêdu miejskiego.
Na pocz¹tku obrad radni bêd¹
mogli sk³adaæ interpelacje i zapytania, a po nich przedstawiciele rad
osiedlowych. Nastêpnie komisje
Rady Miasta przedstawi¹ sprawozdania z prac w 2009 roku oraz przyjm¹
plan pracy na rok przysz³y. Przedstawiona zostanie równie¿ informacja o
dzia³alnoœci M³odzie¿owej Rady
Miasta.
Najwa¿niejszym projektem tej
sesji do rozpatrzenia bêdzie bud¿et
miasta na rok 2010. Kolejny projekt
uchwa³y dotyczy zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu. Oprócz
nich radni zmieni¹ uchwa³ê w sprawie uchwalenia Programu Profilak-

tyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2010; ustal¹
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków; zmieni¹ uchwa³ê w
sprawie ustalenia górnych stawek
op³at ponoszonych przez w³aœcicieli
nieruchomoœci w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w
zakresie opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych; zdecyduj¹ o
przeznaczeniu do zbycia dzia³ek
gruntu w Obrêbie 014 miasta Œwidwin; ustal¹ wysokoœci stawek
op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg gminnych w mieœcie Œwidwin
oraz dokonaj¹ zmian w tegorocznym
bud¿ecie.
Sesjê zakoñcz¹ wolne wnioski i
zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje.
(r)

Pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
pe³nych mi³oœci, ciep³a, nieustaj¹cej wiary
i nadziei oraz wzajemnego zrozumienia
w Nowym Roku 2010
wszystkim Rolnikom i Mieszkañcom
Powiatu Œwidwiñskiego
¿yczy
Kierownik i Pracownicy Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Œwidwinie
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Radni przyjêli bud¿et Powiatu na 2010 rok

Bez dyskusji
i euforii
(POWIAT) Bez ¿adnej
dyskusji radni Rady
Powiatu przyjêli bud¿et na
przysz³y rok. Ju¿ to
zapowiada, ¿e bud¿et
bêdzie trudny w realizacji,
a plany okrojone do
w³asnych skromnych
dochodów.
Radny Józef Pietraszek przypomnia³ o wielkich planach modernizacyjnych, jakie nie zosta³y zrealizowane. Wszystko przez to, ¿e Powiat
nie pozyska³ znacz¹cych œrodków
zewnêtrznych. Odpowiadaj¹cu mu
starosta Miros³aw Majka przyzna³,
¿e on równie¿ nie jest zadowolony z
pozyskiwania œrodków unijnych.
- Nie uda³o siê, chocia¿ byliœmy
dobrzy – stwierdzi³ z samozadowoleniem. Wyjaœnia³, ¿e wnioski w
sprawie dróg „schetynówek” by³y
dobrze oceniane, ale przepad³y tu¿
przed met¹. Stara³ siê nadrabiaæ
min¹, bo jak poda³ wczeœniej G³os
Koszaliñski, starostwu nie uda³o siê
wyremontowaæ szeœciu z dziesiêciu
dróg. Nie doczeka³y siê modernizacji odcinki dróg: R¹bino - Rzêcino Ludzicko i dalej do drogi wojewódzkiej 152, Mys³owice - S³owieñsko,
£êgi - ¯o³êdno, prawie trzykilometrowy odcinek do Przyrzecza, Przymiarki - Bystrzno oraz Osowo - Stary
Przybys³aw. To nie przeszkadza jednak rozdzieliæ nagród w Zarz¹dzie
Dróg Powiatowych, na co przeznaczono 69 tysiêcy z³otych. Nie wiadomo jeszcze, jak¹ sumê nagród zaplanowano w starostwie, chocia¿
d³ug Powiatu przekroczy³ 7 milionów.
Referuj¹c wniosek Komisji Bud¿etu o przyjêcie uchwa³y, radny
Kazimierz Tutur stwierdzi³, ¿e w wydatkach nie ujêto wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu na 2
miliony.
- Jakie dochody – taki bud¿et.
Zapis realizowania inwestycji pod
warunkiem uzyskania œrodków zewnêtrznych jest wygodny dla Za-

rz¹du, bo nie jest obligatoryjny. –
stwierdzi³. Zapisaæ mo¿na wszystko,
ale jak siê nie dostanie dofinansowania, to niewiele inwestycji jest
realizowanych.
- Komisja Bud¿etowa pozytywnie opiniuje bud¿et, co nie zamyka
mo¿liwoœci g³osów krytycznych. zakoñczy³ Tutur. Dyskusji jednak
nikt nie podj¹³. Radni 14 g³osami
przyjêli bud¿et. Wstrzymali siê radni
Henryk Klaman, Janusz Podpora i
Józef Pietraszek. Do bud¿etu powrócimy w nastêpnych wydaniach. KAR
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Likwiduj¹ ZOZ
w Po³czynie-Zdroju
(POWIAT) Klamka zapad³a –
radni wstêpnie zdecydowali
o likwidacji ZOZ w Po³czynieZdroju. Jego funkcjê ma
przej¹æ prywatna spó³ka
Szpitale Polskie z Katowic,
wy³oniona w drodze
przetargu. Jednak procedura
przejêcia szpitala potrwa
d³u¿ej, ni¿ zak³adano,
bowiem radni przyjêli tylko
projekt uchwa³y, który musi
zostaæ jeszcze zaopiniowany
przez wojewodê, gminy
powiatu œwidwiñskiego i
zwi¹zki zawodowe.
- Ta uchwa³a to nastêpny krok do
wydzier¿awienia szpitala – mówi³
radnym starosta Miros³aw Majka na
sesji 17 grudnia. Wydaje siê, ¿e tutaj
czasowo ktoœ coœ zaniedba³, bo okaza³o siê, ¿e projekt uchwa³y musi byæ
zaopiniowany przez wojewodê, gminy oraz zwi¹zki zawodowe, a mo¿na
by³o po te opinie wyst¹piæ wczeœniej. To wyd³u¿y termin przejêcia
szpitala przez spó³kê Szpitale Pol-

skie z Katowic, gdy¿ mia³a ona przej¹æ szpital od stycznia 2010 roku. Na
sesji okaza³o siê, ¿e mo¿e to nast¹piæ
dopiero od maja przysz³ego roku,
chocia¿ w projekcie zapisano, ¿e
nast¹pi to 1 marca, a spó³ka ma podpisaæ umowê dzier¿awy 29 stycznia.
Radny Kazimierz Tutur pyta³, czy
zaskar¿enie uchwa³y, na przyk³ad
przez zwi¹zki zawodowe, nie wyd³u¿y tego terminu. Obecny na sesji
prawnik stwierdzi³, ¿e zaskar¿enie
nie wstrzymuje biegu uchwa³y. Wyra¿one opinie nie bêd¹ mia³y wp³ywu
na decyzjê, która ju¿ zosta³a praktycznie podjêta i przez zarz¹d powiatu i przez radnych.
Starosta Majka zapewni³, ¿e
szpital mo¿e jeszcze dzia³aæ, bo ma
p³ynnoœæ finansow¹. ZOZ obecnie
ma ponad 5,7 mln d³ugu, w tym 2,6
mln to d³ugi wymagalne, a 3,1 to
d³ugoterminowe. Jednak bilans nie
jest jeszcze zamkniêty. Projekt
uchwa³y o likwidacji przyjêto 13 g³osami, przy trzech g³osach wstrzymuj¹cych i jednym przeciw. Tym „rodzynkiem” by³ radny Janusz Podpora, od pocz¹tku przeciwny prywatyzacji szpitala.
KAR

Jase³ka w Lekowie
(LEKOWO) 17 grudnia uczniowie kl. III Szko³y Podstawowej w Lekowie zaprosili swoich rodziców na
„Jase³ka bo¿onarodzeniowe”.
Razem z wychowawczyni¹ ustawili choinkê, stoliki, krzes³a oraz
przygotowali przeró¿ne ciasteczka,
cukierki i kawê dla rodziców. Niespodziankê zrobi³a mama ucznia Damiana Orêczaka, poniewa¿ przynios³a
w³asnorêcznie upieczony, œwi¹teczny piernik. Wszyscy wykonawcy
odwa¿nie recytowali wiersze, œpiewali popularne kolêdy i piosenki
zwi¹zane z najpiêkniejszymi œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Przedstawienie up³ynê³o w œwi¹tecznym i
mi³ym nastroju przy s³odkim poczêstunku.
M.G.

Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³y opublikowane wykazy nieruchomoœci,
stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu Œwidwiñskiego przeznaczonych do oddania w najem, obejmuj¹ce lokale u¿ytkowe,
znajduj¹ce siê w budynkach przy ul. Drawskiej 38 i 32 oraz
Ko³obrzeskiej 43 w Œwidwinie.

Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³o opublikowane og³oszenie o przetargu na
zbycie nieruchomoœci oznaczonej dzia³k¹ 44 zabudowan¹
budynkiem trafostacji po³o¿on¹ w obrêbie 001 Miasta Po³czyn Zdrój stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
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S¹ bezrobotni, ale nie bezczynni
W œwidwiñskim Miejskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej ju¿
drugi rok realizowany jest projekt
systemowy „Aktywizacja zawodowa
osób d³ugotrwale bezrobotnych z terenu miasta Œwidwin”. Dziêki realizacji w/w projektu MOPS zdecydowanie poprawi³ jakoœæ oraz poszerzy³ wachlarz us³ug œwiadczonych
na rzecz osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej.
G³ównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji poprzez rozwijanie aktywnych form integracji spo³ecznej i umo¿liwienie dostêpu do nich osobom korzystaj¹cym ze
œwiadczeñ Oœrodka. Zaproponowane
formy wsparcia polega³y miêdzy innymi na uzupe³nieniu wykszta³cenia,
zwiêkszeniu kwalifikacji zawodowych
lub te¿ ich doskonaleniu i zdobyciu
umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹cych ponowne wejœcie na rynek pracy oraz wyposa¿enie w wiedzê na temat skutecznego
poruszania siê na rynku pracy.
Jednym z podstawowych celów
projektu jest zwiêkszenie motywacji do
dzia³ania w celu polepszenia swojej
sytuacji ¿yciowej, wzrost zaufania we
w³asne si³y i mo¿liwoœci oraz co wydaje
siê szczególnie wa¿ne podniesienie
poziomu gotowoœci na zmiany.
W roku bie¿¹cym udzia³ w projekcie wziê³o 15 osób, w tym 3 osoby

kontynuuj¹ce udzia³ z zesz³ego roku.
Projekt ukoñczy 11 osób, jedna osoba
przerwa³a udzia³, natomiast 3 bêd¹ kontynuowa³y go w przysz³ym roku.
Tegoroczne wsparcie rozpoczê³o
siê ju¿ tradycyjnie od warsztatów z
psychologiem, których celem by³o doskonalenie umiejêtnoœci interpersonalnych oraz poprawa skutecznoœci dzia³ania w relacjach zawodowych i spo³ecznych. Wsparcie psychologiczne
odbywa³o siê w formie zarówno indywidualnej – analiza potrzeb klienta jak
i warsztatów grupowych – umiejêtnoœci psychologiczne wspieraj¹ce efektywnoœæ osobist¹. Osoby, kontynuuj¹ce udzia³ w tym roku równie¿ otrzyma³y wsparcie w postaci indywidualnych
spotkañ z psychologiem.
Nastêpnym etapem by³y warsztaty
z doradc¹ zawodowym, zarówno indywidualne jak i grupowe, które mia³y na
celu rozpoznanie zdolnoœci, zainteresowañ, posiadanych umiejêtnoœci, wykszta³cenia oraz doœwiadczenia zawodowego. Wszystkie to informacje pomocne by³y przy planowaniu œcie¿ki
wsparcia dla ka¿dej z osób. Podejmowane podczas warsztatów dzia³ania mia³y
motywowaæ uczestników do realistycznych oczekiwañ wobec przysz³ej pracy
w kontekœcie swojego doœwiadczenia i
posiadanych kwalifikacji zawodowych,
jak te¿ do aktywnoœci w samodzielnym
poszukiwaniu zatrudnienia.

„Wsparcie szkolnictwa
zawodowego”
Zakoñczy³a siê realizacja projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” o wartoœci 428.146, 00 z³ wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Ponad 700 uczniów Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP w Œwidwinie i Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie Zdroju w okresie 01/09/2008 - 30/11/2009 mia³o mo¿liwoœæ
uczestniczenia w zajêciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
(zajêcia przyrodnicze, informatyka, przedsiêbiorczoœæ, jêzyk
angielski i niemiecki), zajêciach dydaktyczno - wyrównawczych (matematyka, fizyka, chemia), doradztwa zawodowego
oraz spotkañ z pracodawcami.
Celem ogólnym projektu by³o wzmocnienie atrakcyjnoœci i
podniesienie jakoœci oferty edukacyjnej szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe z Powiatu Œwidwiñskiego poprzez objêcie szkó³ kompleksowym programem rozwojowym. Projekt wp³yn¹³ pozytywnie na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów, podwy¿szenie samooceny, wzrost wiedzy
z zakresu poruszania siê na rynku pracy. Ponadto szko³y zosta³y
doposa¿one w nowoczesne materia³y dydaktyczne zapewniaj¹ce wysok¹ jakoœæ kszta³cenia.

Równie¿ osoby kontynuuj¹ce
udzia³ mog³y skorzystaæ z indywidualnego doradztwa zawodowego.
W ramach uczestnictwa w projekcie
zorganizowane by³y równie¿ badania
lekarskie okreœlaj¹ce predyspozycje
przed podjêciem konkretnych szkoleñ.
Wskazane przez lekarza osoby, przesz³y dodatkowo badanie RTG klatki
piersiowej, badania okulistyczne, dokonano równie¿ aktualizacji ksi¹¿eczek
do celów sanitarno – epidemiologicznych. Dwóm osobom sfinansowano badania potrzebne do wyrobienia w/w
ksi¹¿eczki.
Od wrzeœnia 2009 trzy uczestniczki projektu rozpoczê³y naukê w liceach
dla doros³ych, aby uzupe³niæ swoje
dotychczasowe wykszta³cenie.
Kolejnym etapem realizacji wsparcia w ramach projektu by³y ró¿ne szkolenia. Uda³o siê zorganizowaæ i sfinansowaæ nastêpuj¹ce szkolenia:
„Pracownik us³ug gastronomicznych: gastronom/pomoc kuchenna – 2
osoby uzyska³y zaœwiadczenia o ukoñczeniu kursu oraz dodatkowo zaœwiadczenie o szkoleniu okresowym BHP
wa¿ne 3 lata.
„Opiekun do osób starszych i niepe³nosprawnych” – 3 osoby uzyska³y
stosowne zaœwiadczenia oraz referencje z praktyki w Domu Pomocy Spo³ecznej w Modrzewcu.
„Skuteczny przedstawiciel handlowy” – 1 osoba uzyska³a stosowne zaœwiadczenie oraz dodatkowo zaœwiadczenie z obs³ugi kasy fiskalnej.
„Makija¿ i stylizacja paznokci” – 2
osoby uzyska³y zaœwiadczenie oraz
certyfikaty z ukoñczenia kursu.
„Nowoczesny handlowiec – sprzedawca z obs³ug¹ komputera, kasy fiskalnej i minimum sanitarnym” – 1 osoba uzyska³a zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu i dodatkowo zaœwiadczenie na
obs³ugê kas fiskalnych.
„Kurs prawa jazdy kategorii B” – 5
osób uczêszcza na kurs, dla tych osób
zosta³ sfinansowany kurs oraz pierwszy egzamin.
„Kierowca – operator wózków jezdniowych o napêdzie spalinowo – gazowym oraz elektryczno – akumulatorowym z bezpieczn¹ wymian¹ butli

gazowych – 3 osoby uzyska³y zaœwiadczenia o ukoñczeniu kursu oraz dodatkowo zaœwiadczenia o ukoñczeniu seminarium bezpiecznej wymiany butli
gazowych.
„Spawanie w os³onie gazów metod¹
TIG” – 1 osoba uzyska³a stosowny
certyfikat.
„Odnowienie uprawnieñ na spawacza w metodzie MAG – 135, I grupa
materia³owa, na okres 2 lat” – dla 1 osoby.
„Szkolenie z zakresu pierwszej
pomocy” – uczestniczyli w nim wszyscy tegoroczni beneficjenci ostateczni
projektu. Szkolenie zgodne z obowi¹zuj¹cymi w Polsce oraz Europie wytycznymi europejskiej Rady Resuscytacji „ERC 2005” oraz wymogami znowelizowanego Kodeksu Pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikowane zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia, honorowane przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy.
„Zaplanuj swoj¹ przysz³oœæ” –
warsztaty na których dokonano analizy dokonañ, osi¹gniêæ i pora¿ek, podsumowuj¹c rok udzia³u w projekcie. W
ramach warsztatów odbywa³y siê zarówno konsultacje indywidualne jak te¿
warsztaty grupowe.
Na zakoñczenie realizacji projektu zorganizowane zosta³o spotkanie
integracyjno-promocyjne w „Hoteliku Œwidwin”. Na spotkaniu omówione zosta³y wszystkie podjête dzia³ania, podsumowano rok realizacji projektu. Goœciem spotkania by³a zastêpca dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Œwidwinie pani El¿bieta
Lewandowska, która zaprezentowa³a
beneficjentom ostatecznym projektu
mo¿liwoœci skorzystania z us³ug
œwiadczonych przez urz¹d pracy, w
szczególnoœci: szkoleñ, poradnictwa i
informacji zawodowej, pomocy w
aktywnym poszukiwaniu pracy, poœrednictwa pracy, jednorazowych
œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, sta¿y, prac interwencyjnych i robót publicznych.
Wszystkim uczestnikom projektu
¿yczymy dalszych sukcesów oraz
wytrwa³oœci w d¹¿eniu do pozytywnych zmian.
(o)
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LEKCJA HISTORII I PATRIOTYZMU
Corocznie od 1996 roku przed
kolejn¹ obecnie 91. Rocznic¹ Odzyskania Niepodleg³oœci prezes klubuTowarzystwa Mi³oœników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
Mieczys³aw Kostur uczestniczy³ w
spotkaniach z m³odzie¿¹ szkoln¹ w
siedmiu klasach: ZSR CKP, Szkó³
Podstawowych nr 1 i 2. By³o ich
ogó³em 150.
By³y to lekcje historii i patriotyzmu, na których ukazano d¹¿enia do
odzyskania niepodleg³oœci. Szczególnie przedstawiono bohatersk¹
walkê Orl¹t Lwowskich o polski
Lwów i niepodleg³oœæ Ojczyzny w
latach 1918-1920. Wyœwietlono film
o cmentarzu Orl¹t Lwowskich z Pomnikiem Chwa³y z napisem „MORTUI SUND UT LIBERI VIVAMUS” –
umarli abyœmy ¿yli wolni. Komentarz
filmowy przedstawi³ prof. Stanis³aw
S. Nicieja. Wspomniano te¿ o bohaterskiej walce pod Zadwórzem ko³o
Lwowa 17.08.1920r. – to batalia zwana „Polskimi Termopilami” – walka

jednego polskiego batalionu z konnic¹ Budionnego wojsk bolszewickich.
Lwowski profesor Stanis³aw
Kempicki pisa³ w 1936r. „Czyn Orl¹t
Lwowskich jest dla nas bez wzglêdu
na okolicznoœci, w których siê dokonywa³, bez wzglêdu na partnera
krwawych acz nieszczêœliwych walk
– przejawem najpiêkniejszego czystego bohaterstwa i heroicznego
poœwiêcenia dla Ojczyzny. Czyn
Orl¹t - to nies³ychanie wa¿ny element wychowawczy, pedagogiczny
dla ca³ych pokoleñ dzisiejszej i przysz³ej m³odzie¿y, to wielki przyk³ad,
który ma nauczaæ patriotyzmu i poœwiêcenia dla Ojczyzny i ¿o³nierskiego hartu”. W ho³dzie tym bohaterom
nazwano w Œwidwinie ulicê Orl¹t
Lwowskich w 1995r., a w koœciele
MBNP wmurowano tablicê pami¹tkow¹ w 1998 roku.
Przedstawione te¿ zosta³y na video fragmenty z uroczystoœci otwarcia i poœwiêcenia odbudowanego

KONCERT
MIKO£AJKOWY 2009

cmentarza Orl¹t Lwowskich w dniu
24.06.2005r. z udzia³em prezydentów
Ukrainy Wiktora Juszczenki i Polski
Aleksandra Kwaœniewskiego oraz

Miko³ajki w „dwójce”
4 grudnia w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 2 w Œwidwinie odby³a siê impreza œrodowiskowa „I TY
MO¯ESZ ZOSTAÆ ŒWIÊTYM
MIKO£AJEM”. To ju¿ ósma edycja
akcji organizowanej corocznie w
okresie przedœwi¹tecznym. Mia³a
ona charakter radosnego spotkania, na które przyby³y ca³e rodziny
naszych uczniów oraz zaproszeni
goœcie.
Wœród atrakcji wieczoru znalaz³y
siê: superloteria fantowa dla dzieci,
kiermasz œwi¹teczny z rêcznie wykonanymi kartkami, stroikami, siankiem... kawiarenka z ciastem oraz

Zorganizowa³y go: Œwidwiñski
Oœrodek Kultury i Fundacja Korporacyjnej Odpowiedzialnoœci Spo³ecznej w dniu 6 grudnia o godz.
16.00 w sali widowiskowej zamku –
zapraszaj¹c dzieci z rodzicami ze
Œwidwina i okolic.
Koncert prowadzi³a Barbara Kolasiñska. Wyst¹pi³y trzy zespo³y
wokalne, których jest jednoczeœnie
kierownikiem artystycznym: „Pantera” z ŒOK, „Twist” z Zespo³u Szkó³ w
Lekowie i „Amber” ze Szko³y Podstawowej w Bierzwnicy. M³odzi artyœci
przedstawili koncert miko³ajkowy,
który podoba³ siê bardzo przyby³ej
publicznoœci.

Na zakoñczenie wyst¹pi³y trzy
zespo³y, razem 31 wykonawców, którym prowadz¹ca wrêczy³a paczki od
wspomnianej Fundacji, a publicznoœæ i zespo³y zostali poczêstowani
cukierkami od ŒOK.
Mieczys³aw Kostur prezes œwidwiñskiego Klubu Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich wrêczy³ zespo³owi „Pantera” pismo gratulacyjne z okazji X-lecia dzia³alnoœci artystycznej i udzia³u w tym okresie z
piosenk¹ lwowsk¹ w organizowanym przez Klub „Dni Kultury Kresowej” oraz „Powiatowego Konkursu
Poezji i Piosenki Lwowskiej”. M.K.

duchowieñstwa ró¿nych wyznañ,
delegacji z kraju i z zagranicy. By³ to
wyraz polsko-ukraiñskiego pojednania.
M.K.

rozmaitymi napojami, rewelacyjny
bar sa³atkowy, przygotowany przez
rodziców, program artystyczny w
wykonaniu uczniów przebranych za
Miko³ajów i goœcia specjalnego
Œwidwiñskiej Orkiestry Dêtej, pokazy walk kick bokserów klubu „Spartakus”.
Impreza zakoñczy³a siê du¿ym
sukcesem organizacyjnym. Nasz¹
szko³ê odwiedzi³o kilkaset osób. Dla
wielu to by³ niezapomniany wieczór!
W przygotowanie spotkania w³¹czy³a siê ca³a spo³ecznoœæ szkolna:
uczniowie, nauczyciele, rodzice,
przyjaciele szko³y. Wszystkim serdecznie dziêkujemy!
(o)
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JESIEÑ W NASZYM PRZEDSZKOLU
Powoli mija kalendarzowa jesieñ – w³aœciwie widaæ j¹ ju¿ tylko
na kartkach kalendarza, poniewa¿
za oknem panuje ju¿ wszechobecna
zima. Dlatego warto wspomnieæ
jaka by³a jesieñ w naszym przedszkolu, które nale¿y – wraz z oddzia³em szeœciolatków, do wielkiej
rodziny Szko³y Podstawowej nr 3.
Jesieñ w naszym przedszkolu
by³a bogata w wydarzenia i kolorowa. W jej krainê wprowadza³a najm³odszych wychowawczyni - pani
Iwona Kruk. Wielkim wydarzeniem
dla maluchów by³y odwiedziny w
nadleœnictwie Kartlewo, gdzie najm³odsi spotkali siê z leœniczym – p.
Dorota Pulnik i myœliwym – p. Jerzym Kostankiem. Oprócz wycieczki
na ³ono natury i kilku godzin obcowania z czystym, leœnym powietrzem, dzieci mog³y zapoznaæ siê ze
specyfik¹ pracy leœniczego i myœliwego, ró¿nic dotycz¹cych wykonywania obu zawodów i umundurowania. Nie trzeba dodawaæ, ¿e posi³ek

tego smakowa³ wyj¹tkowo, a œwie¿e
powietrze wp³ynê³o na apetyt maluchów.
Dzieci wyruszy³y równie¿ na poszukiwanie jesieni w najbli¿szym
otoczeniu. Teren wokó³ szko³y i
wycieczka po terenie osiedla sprzyja³y zgromadzeniu bogatych zbiorów liœci i obserwowania kolorów tej
najpiêkniejszej pory roku. Zebrane
skarby pos³u¿y³y twórczej pracy.
Pó³ki i parapety zaroi³y siê od jesiennych dzie³ sztuki.
Po jesiennych spacerach przysz³a kolej na odwiedziny miejscowej
placówki pocztowej. Maluchy mog³y zapoznaæ siê szczegó³owo z jej
funkcjonowaniem. Dzieci obserwowa³y proces wysy³ania listów i innych przesy³ek pocztowych i zaciekawione zadawa³y mnóstwo pytañ.
Koniec listopada sprzyja³ zabawom
i poznawaniu polskich tradycji andrzejkowych. Jak przysta³o na ten
dzieñ dzieci odwiedzi³a dobra wró¿ka, a weso³ym czarom i beztroskiej
zabawie nie by³o koñca.

Nale¿y dodaæ, ¿e oddzia³y piêcio i szeœciolatków ju¿ od wielu lat
wspaniale funkcjonuj¹ w naszej
szkole i dziêki temu najm³odsi – poznaj¹c polskie i europejskie tradycje, jak równie¿ œrodowisko lokalne,

bezboleœnie wchodz¹ do szkolnej
rzeczywistoœci, co widoczne jest w
sukcesach odnoszonych na polu
nauki i sztuki przez wszystkich
uczniów naszej szko³y.
K. Kupiec – bibliotekarka SP3

W ŒWI¥TECZNYM NASTROJU – NASZA „TRÓJKA”
Wielkimi krokami nadchodz¹
najpiêkniejsze œwiêta. Za oknami
oœnie¿one drzewa, domy, podwórka,
ulice, lasy i pola. Wokó³ nas kolorowo mieni¹ siê œwi¹teczne dekoracje – nic dziwnego, ¿e ka¿dy z nas –
od najm³odszego do najstarszego
jest w dobrym humorze i nuci œwi¹teczne piosenki.
Szko³a Podstawowa nr 3 œwi¹tecznym nastrojem wita wszystkich
wchodz¹cych w jej progi. Z okien
klasopracowni muzycznej i pracowni jêzyka angielskiego p³yn¹ melodie
kolêd, pastora³ek i œwi¹tecznych
piosenek, œpiewanych dla wprawy
przed œwi¹tecznym, rodzinnym kolêdowaniem. W ka¿dej klasie stoj¹
piêknie przystrojone i oœwietlone
choinki, nie brak ich równie¿ na górnym i dolnym holu i w innych szkolnych pomieszczeniach. Kolorowe
ozdoby i œwiec¹ce lampki zdobi¹
wszystkie okna i szklane czêœci
drzwi. Ozdoby wykonane zosta³y
przez wszystkich – pocz¹wszy od
dzieci, przez obs³ugê szkoln¹, a koñ-

cz¹c na gronie pedagogicznym. Ka¿dy stara³ siê, by miejsca w których
spêdzamy tak wiele czasu, kojarzy³y
siê nam z naszym odœwiêtnie przystrojonym domem.
Dziêki temu nasza szko³a stanowi prawdziw¹ ozdobê osiedlowej
spo³ecznoœci. Jest miejscem do którego chêtnie siê przychodzi, a po
ukoñczeniu szko³y bardzo chêtnie
wraca, odwiedzaj¹c miejsca, w którym dzieci spêdzaj¹ praktycznie ca³e
swoje dzieciñstwo.
W pi¹tek – 18 grudnia, szkolna
œwietlica rozbrzmiewa³a jak zawsze
radosnymi œpiewami kolêd i œwi¹tecznych piosenek, Bo¿onarodzeniowej poezji. Oprawê muzyczn¹
przygotowa³ p. Robert Uss. Kiedy
ju¿ wybrzmia³y wszystkie œwi¹teczne wiersze i piosenki, g³os zabra³a p.
dyrektor – Anna Mas³owska. Na
nadchodz¹ce œwiêta pani dyrektor
¿yczy³a ca³ej spo³ecznoœci szkolnej
wzruszaj¹cych chwil w gronie najbli¿szych, radoœci z prezentów i odkrywania polskich tradycji œwi¹tecz-

nych, a w nowym – 2010 roku samych tylko szczêœliwych dni, zdrowia i sukcesów w ¿yciu szkolnym i
prywatnym.
Zespo³owi i czytelnikom „Wieœci Œwidwiñskich” ¿yczenia weso-

³ych, zdrowych, pe³nych mi³oœci i
rodzinnego ciep³a œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i owocnej wspó³pracy z
nasz¹ szko³¹ w nowym – 2010 roku
¿yczy dyrektor Szko³y Podstawowej
nr 3 i ca³a szkolna spo³ecznoœæ.
Bibliotekarka – K. Kupiec
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Przez niemal rok funkcjonowania Zachodniopomorskiego Centrum Wspierania Procesów
Ekonomii Spo³ecznej uda³o siê nam doœæ skutecznie nie tylko rozpropagowaæ ekonomiê spo³eczn¹, ale i zachêciæ wiele osób do rozpoczêcia procesu zak³adanie podmiotów z jej obszaru.
Nasz projekt nie tylko informowa³ o ekonomii spo³ecznej podczas spotkañ w powiatach
regionu zachodniopomorskiego i oferowa³ pe³en pakiet szkoleñ, ale i oferowa³ doradztwo
grupowe i indywidualne dla zainteresowanych podmiotów. Do chwili obecnej z tych form
skorzysta³o ponad 1000 osób. Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano 4 spotkania z
podmiotami ekonomii spo³ecznej-zwane targami ekonomii spo³ecznej (w Szczecinie podczas
Spotkañ pod Platanami, w Nowym Warpnie w ostatni¹ sobotê sierpnia targi te by³y po³¹czone
z II Ogólnopolskim Przegl¹dem Filmów Spo³ecznych Uda siê, w Barzkowicach podczas
Targów Rolnych, a tak¿e w Policach podczas Targów Euroregionalnych). Najwiêksze spotkania odby³y siê w Nowym Warpnie. Zgromadzi³y zarówno wiele samych podmiotów, jak i
zainteresowanych ich dzia³alnoœci¹. Link do filmu prezentuj¹cego te spotkania jest dostêpny
na stronie www.spolecznaekonomia.org.pl W przysz³ym roku równie¿ zapraszamy na kolejne
spotkania podmiotów ekonomii spo³ecznej do Nowego Warpna, ponownie w ostatni¹ sobotê
sierpnia 28 VIII 2010 r.
W ramach projektu opracowaliœmy równie¿ 6 publikacji pod wspóln¹ nazw¹ Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Spo³ecznej. Publikacje te dostêpne na stronie
www.spolecznaekonomia.org.pl pomog¹ Pañstwu zapoznaæ siê z ekonomi¹ spo³eczn¹ i za³o¿yæ
podmiot ekonomii spo³ecznej, a w szczególnoœci spó³dzielniê socjaln¹ lub stowarzyszenie/fundacjê prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Niejako podsumowaniem projektu by³a listopadowa konferencja, która odby³a siê w Bornym
Sulinowie. Podczas konferencji jej uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z prezentacjami
nt. perspektyw rozwoju ekonomii spo³ecznej, poznania dobrych praktyk, a tak¿e krajowych
programów wsparcia ekonomii spo³ecznej oraz naszych regionalnych projektów ukierunkowanych na wsparcie sektora es. Wa¿n¹ czêœci¹ konferencji by³y warsztaty w trakcie, których,
uczestnicy w praktyczny sposób zapoznawali siê z mo¿liwoœci¹ za³o¿enia Zak³adu Aktywnoœci
Zawodowej, Centrum Integracji Spo³ecznej oraz Inkubatora Ekonomii Spo³ecznej.
Podczas konferencji prezentowana by³a równie¿ idea powstania zachodniopomorskiego
paktu na rzecz ekonomii spo³ecznej oraz oœrodka wspierania ekonomii spo³ecznej (wiêcej informacji na www.owes.org.pl), a tak¿e nowopowstaj¹cego Regionalnego Inkubatora Ekonomii
Spo³ecznej w Policach (wiêcej informacji na www.inkubator.policki.pl).
W ramach projektu uruchomiliœmy równie¿ trzy Punktu Informacyjne o Ekonomii Spo³ecznej
w Œwidwinie, Policach i Szczecinku. W punktach tych nasi pracownicy i wolontariusze wspieraj¹
Pañstwa w zak³adaniu podmiotów ekonomii spo³ecznej. Dok³adne adresy punktów oraz godziny
dzia³ania znajduj¹ siê na stronie www.spolecznaekonomia.org.pl Punkty w ramach projektu dzia³aj¹ do koñca grudnia 2009.
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Fina³ Wojewódzkich mistrzostw LZS szkó³
ponadgimnazjalnych w pi³ce siatkowej dziewcz¹t
Kultura, wdziêk i uœmiech - takimi s³owami nale¿y podsumowaæ
fina³ wojewódzkich zawodów LZS w
pi³ce siatkowej dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjalnych, który odby³ siê
9 grudnia br. w hali sportowej w Po³czynie-Zdroju.
Przez blisko piêæ godzin dziewczêta z ZSG¯ w Goœcinie, ZS Nr 5 w
Stargardzie Szczeciñskim, ZSP w
Tychowie, ZSP w Wa³czu, ZSP im. St.
Staszica w Po³czynie-Zdroju i ZSR
CKP w Œwidwinie walczy³y na parkiecie, o pierwszeñstwo w województwie zachodniopomorskim.
Oto wyniki tych zmagañ.
I m. - ZS Nr 5 ze Stargardu Szczeciñskiego, prowadzony przez J. Króla.
II m. - ZSP im. St. Staszica z Po³czyna-Zdroju, prowadzony przez Z.
Darosza.
III m. - ZSR CKP ze Œwidwina,
prowadzony przez J. Kulikowskiego.
IV m. - ZSP z Wa³cza.
V m. - ZSG¯ z Goœcina.
VI m. - ZSP z Tychowa.
W imieniu Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS puchary i
dyplomy wrêczy³ Ryszard D¹gielski
w towarzystwie Zbigniewa Wiatera
z UMiG w Po³czynie oraz sêdziego
g³ównego zawodów Wojciecha Kalinowskiego.
Na tej imprezie trzeba by³o byæ,
aby zobaczyæ kulturê osobist¹
dziewcz¹t, ich uœmiechy, wolê walki
o zwyciêstwo. Te wspania³e dziewczyny w czasie walki na parkiecie
wzajemnie siê dopingowa³y, podtrzymywa³y na duchu, czy mecz
wygra³y czy przegra³y. To wszystko
obserwowa³a z trybun liczna grupa

m³odzie¿y z gimnazjum z nauczycielami, dla których by³a to wspania³a
lekcja wychowawcza oraz wychowania fizycznego.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia oraz
Nowego 2010 Roku ¿yczymy
wszystkim sportowcom, szefom klubów, dyrektorom szkó³, trenerom,
samorz¹dowcom, sponsorom wszystkiego najlepszego, zdrowia i
pomyœlnoœci z nadziej¹, ¿e sport
spod znaku LZS bêdzie dalej siê rozwija³, ku zadowoleniu wszystkich.
Szczególne ¿yczenia kierujemy do
rodziców naszych m³odych sportowców. To Pañstwo zaszczepiliœcie
w swoich dzieciach bakcyl uprawiania sportu, to z Waszych rodzinnych
domów wynosz¹ kulturê osobist¹,
kulturê wspó³¿ycia w grupie.
Ryszard D¹gielski
(koordynator sportu RP LZS)

UKS „Technik” Œwidwin na zawodach
w Bia³ogardzie
W Bia³ogardzie odby³y siê 12
grudnia miêdzynarodowe zawody o
„Puchar Ba³tyku” w zapasach w
stylu wolnym dzieci i m³odzie¿y.
Startowali w nich równie¿ zawodnicy UKS „Technik” Œwidwin.
Bardzo dobrze spisali siê œwidwiñscy zapaœnicy reprezentuj¹cy
klub „Technik” Œwidwin. Podopieczni Krzysztofa Kuligowskiego, Marka Spychalskiego i Marcina
Popowa zajêli dru¿ynowo pi¹te miejsce. W imprezie startowa³o 150 zawodników z dwunastu klubów.
Do rywalizacji na bia³ogardzkich
matach stanê³o 10 œwidwiñskich za-

paœników. Na najwy¿szym podium,
po wspania³ych pojedynkach,
stan¹³ Krystian Kwaœny w kat. 41 kg.
Karol Wojciechowski w kat. 33 kg
musia³ zadowoliæ siê drug¹ lokat¹.
Drugie miejsca zajêli jeszcze: Micha³
S³oniowski (kat.25 kg) i Mateusz
Jurecki (kat. 73 kg). Trzecie miejsca
wywalczy³o czterech naszych wolniaków, byli to: Konrad Kricki (kat.
25 kg), S³awomir Osiak (kat. 33 kg),
Emil Swarcewicz (kat. 53 kg) i Maciej
Swarcewicz (kat. 66 kg).
Poza podium pi¹te miejsce wywalczyli: Maciej Spychalski (kat. 30
kg) i Kamil Sobol (kat. 50 kg). (o)
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NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
W dniu 9 na 10.12.2009 r. w
godzinach nocnych dokonano w³amania na terenie placu – z³om ul. Podgórna 4 D,
w³aœciciel Stanis³aw Barsul. Dokonano zniszczeñ i
skradziono miêdzy innymi
narzêdzia, a w tym specjalne kombinerki z mosi¹dzu
u¿ywane tylko na tankowcach. Wiadomoœæ za nagrodê. Tel. 606 762 528.
Tanie meble KA-MAR – du¿y wybór
mebli u¿ywanych (IKEA, HOFFNER...), atrakcyjne ceny. Zapraszamy do sklepu £obez ul. Bema (by³y
plac POM). Tel. 885 310 483.
Korepetycje – matematyka. Tel.
504 389 130.
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel.
604 214 766.
Sprzedam drewno
Tel. 889 456 197.

kominkowe.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
12-18 m-cy, do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 100 cm x
50 cm (cena 120 z³), 2 ³awy (140 z³/
szt.), szafkê na buty (cena 80 z³). Tel.
508 591 529.
Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

Powiat ³obeski
Gara¿ do wynajêcia £obez ul. Przemys³owa / Bema. Tel. 601 301 602.
Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z ma³ym domkiem z werand¹ w uroczym miejscu w okolicach Starej Dobrzycy. Cena 38 tys.
z³. Tel. 913 952 188.

Powiat gryficki
Sprzedam kiosk na dzia³alnoœæ w
centrum Gryfic. Tel. 091 392 15 58.
Sprzedam dzia³kê 0,51 ha, spokojna okolica, w Zaleszczycach (kolonia). Tel. 692 001 603.
Poszukuje lokalu o pow. 30 ,kw. w
P³otach lub Gryficach. Tel. 605
396 078.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dom 300 mkw. w
Œwidwinie. Cena 540 tys. z³. Tel.
502 532 025.
Sprzedam ziemiê roln¹ w Zaj¹czkówku gm. Po³czyn Zdrój. Tel. 600
565 719.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Graniczna, Po³czyn Zdrój. Tel. 600
565 719.

Region

US£UGI

PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

Powiat ³obeski
„ELEDACH” us³ugi ogólnobudowlane, remonty, wykoñczenia mieszkañ wewn¹trz i na zewn¹trz pod
klucz. Tel. 501 044 302 lub 505 721
688.
TAXI £obez. Tel. 604 887 506.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Us³ugi ogólnobudowlane, wykoñczenia wnêtrz, docieplenia poddaszy, faktury VAT. Tel. 785 931 513 lub
91 391 11 53.

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, 3 pokoje, 67 mkw., po remoncie. Cena do uzgodnienia. Tel.
660 047 870.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum miasta £obez o
pow. 111,5 mkw., IV piêtro, dwupoziomowe (parter: pokój, kuchnia,
³azienka; piêtro: 3 pokoje, ³azienka), okna PCV. Kontakt tel. 600 458
919.

Malowanie, profesjonalnie i tanio.
Promocja!!! Tel. 663 573 388.

Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, 3 pok., 57 mkw. Tel. 505 089
583.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat gryficki

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.

Mieszkanie 2 pokojowe do wynajêcia osobom niepal¹cym i bezdzietnym. Tel. 91 384 46 37.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Sprzedam mieszkanie 2 pok. IV
piêtro, Gryfice. Tel. 785 574 055.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg: nerwice, depresje, alergie,
nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel.
880 400 739.

Powiat drawski
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
w Z³ocieñcu. Tel. 664 881 471.

Marek Dawidowicz na podium

Sukces œwidwiñskiego si³acza

Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do
jeziora, stare budownictwo. Budynek 2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek. Parter o powierzchni 37 mkw.
- 2 pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni
ok. 30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793
549 551, email: krosden@wp.pl

ROLNICTWO

Reklama
w Wieœciach

œwidwiñskich
tel. 0504 042 532
wppp
@wp.pl
wppp1@wp.pl

Marek Dawidowicz ze Œwidwina odniós³ sukces na VIII Mistrzostwach Polski w Martwym Ci¹gu w Tczewie. W kategorii open Marek Dawidowicz zaj¹³ trzecie miejsce. Jest to trzynasty medal œwidwiñskiego zawodnika, zdobyty w sportach si³owych.
(o)

Sportowcy
nagrodzeni

Doroczne spotkanie burmistrza Jana Owsiaka z najlepszymi œwidwiñskim sportowcami odby³o siê w œwidwiñskim ratuszu w czwartek, 17 grudnia.
Kilka razy w roku w³adze miasta
spotykaj¹ siê przedstawicielami ró¿nych œrodowisk, aby podziêkowaæ
im za pracê i wyró¿niæ nagrodami.
Tradycyjnie ju¿ pod koniec grudnia
odbywa siê spotkanie ze sportowcami, trenerami i dzia³aczami sportowymi. Jest to okazja do podsumowania
pracy w koñcz¹cym siê roku oraz
przyznania nagród finansowych i
rzeczowych.
W roku 2009 œwidwiñscy sportowcy odnieœli wiele sukcesów. Do
najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ: 3
miejsce Mateusza Kurlapskiego na
Mistrzostwach Europy w Sumo w
Szwajcarii (zawodnik ten jest równie¿ z³otym medalist¹ mistrzostw
Polski juniorów i br¹zowym medalist¹ mistrzostw Polski seniorów w
sumo), z³oty medal Artura Skiby w
Paramotolotniarskich
Mistrzostwach Polski w ¯ninie, wicemistrzostwo Polski w kickboxingu
Jana Buhne na zawodach w Skar¿ysku Kamiennej, br¹zowy medal
m³odszej formacji tanecznej „Iskra”
oraz pi¹te miejsce starszej formacji
na Mistrzostwach Polski Formacji
Tanecznych w Elbl¹gu, trzecie miejsce Marka Dawidowicza na Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c w Tczewie i pierwsze miejsce ultramaratoñczyka Wojciecha
Pismenki w biegu dobowym w Katowicach.
Podczas uroczystoœci w œwidwiñskim ratuszu burmistrz Jan
Owsiak i przewodnicz¹cy Rady Miasta Roman Artyñski nagrodzili nastêpuj¹cych zawodników i instruktorów:
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Klub Sportów Walki „Spartakus” Œwidwin
1. Jan Buhne
2. Rados³aw Paw³owski
Œwidwiñskie Stowarzyszenie
Lotnictwa Rekreacyjnego
3. Artur Skiba
4. Wies³aw Grzesiak
Klub Sportowy SUMO-TEAM
Œwidwin
5. Mateusz Kurlapski
6. Maciej Kêpka
Uczniowski Klub Sportowy
„Technik” Œwidwin
7. Kamil Bafia
8. Micha³ Kwiatkowski
9. Pawe³ Traczyk
10. Wojciech Wilk
11. Dawid Jurecki
12. S³awomir Osiak
13. Maciej Spychalski
14. Tomasz Stasiewicz
15. Micha³ Duda
16. Maciej Swarcewicz
17. Emil Swarcewicz
18. Sebastian Hy¿y
Klub Sportowy Sumo-Team Œwidwin
Uczniowski Klub Sportowy
„Technik” Œwidwin
19. Krzysztof Kuligowski
20. Marek Spychalski
21. Krystian Kra¿ewski
22. Krystian Kwaœny
23. Karol Wojciechowski
oraz
24. Katarzyna Radomska Klub
Sportowy Tañca Towarzyskiego
„ISKRA”
25. Klub Tañca Towarzyskiego
„ISKRA” Œwidwin – nagroda zespo³owa
26. Wojciech Pismenko niezrzeszony (biegi ultramaratoñskie)
27. Marek Dawidowicz niezrzeszony (sporty si³owe).

VIII Mistrzostwa Polski w ,,Martwym ci¹gu

Józef Soko³owski
z pucharami
13 grudnia 2002 roku
w Tczewie odby³y siê
VIII Mistrzostwa Polski
w ,,Martwym ci¹gu”.
Startowa³o 12 najlepszych zawodników reprezentuj¹cych kluby z
ca³ego kraju. Pan Józef
Soko³owski reprezentuj¹cy GKS Sokó³ Smardzko z wynikiem 290 kg (wg
Wilksa 178 pkt.) zaj¹³ II
miejsce w kategorii
OPEN, równoczeœnie
zajmuj¹c I miejsce w kategorii weteranów. (gs)

Zleci³ uczniowi handel
petardami w szkole
(S£AWOBORZE) Na nietypowy
sposób zarobkowania wpad³ 23-letni bezrobotny mieszkaniec gminy
S³awoborze, który zleci³ 14-letniemu
uczniowi II klasy s³awoborskiego
Gimnazjum dystrybucjê petard na
terenie szko³y.
Mechanizm sprzeda¿y by³ bardzo prosty, 14-latek codziennie
otrzymywa³ od mê¿czyzny okreœlon¹ liczbê petard, któr¹ nastêpnie
zabiera³ do szko³y i tam sprzedawa³
kolegom. Dziennie ch³opcu udawa³o siê w ten sposób zarobiæ oko³o 50
z³, z których pewna czêœæ zysku trafia³a do jego kieszeni. Proceder ten z
pewnoœci¹ kwit³ by w najlepsze,
gdyby nie czujnoœæ dyrekcji szko³y.
Natychmiast po uzyskaniu informacji o sprzeda¿y przez nieletniego
petard, dyrektor powiadomi³ policjantów z miejscowego Posterunku
Policji. Ci natychmiast podjêli sto-

sowne czynnoœci. Jak siê okaza³o,
dystrybucja petard przez nieletniego trwa³a ju¿ od czterech dni. W
dniu, kiedy ca³a sprawa wysz³a na
jaw, nieletni zd¹¿y³ ju¿ sprzedaæ petardy na kwotê 44 z³ (sprzedawa³ je w
cenie od 2 do 3 z³).
W chwili obecnej wykonywane
s¹ przez policjantów dalsze czynnoœci dowodowe w kierunku art. 60 par.
1 kk i 83 kw. Mê¿czyŸnie grozi grzywna do 5.000 z³ oraz kara aresztu. Nieletni za swoj¹ „operatywnoœæ” odpowie przed S¹dem Rodzinnym i
Nieletnich.
Kilka dni póŸniej, w czasie apelu
szkolnego, policjanci przeprowadzili pogadankê z dzieæmi, w trakcie której wskazali zagro¿enia, jakie niesie
za sob¹ zabawa petardami i innymi
materia³ami pirotechnicznymi, które
z uwagi na nadchodz¹ce œwiêta oraz
nowy rok mo¿na nabyæ praktycznie
wszêdzie. (kp)
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